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Eyüp Sultan Oyuncaklar
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Eyüp, tarihsel dokusu yan nda anne babalar n, hatta dedelerimizin oyun ça lar n   geçirdikleri oyuncaklar n   edindikleri 
bir hayal kentidir. Eyüp Sultan Türbesi’ne giden skele Caddesi’nin iki taraf  oyuncak dükkanlar yla doluydu. Bu oyun-
caklar içinde neler yoktu ki... Teneke zilleri olan tefler, minik darbukalar, içine su konulup öttürülen toprak testiler, 
k rbaç veya kaytan sar larak döndürülen topaçlar, kursak düdükler, tahta be ikler vs.

O zaman n tekni i, malzemesi ve i çili iyle yap lan bu oyuncaklar hiç de küçümsenir türden de ildir. Oyuncak dük-
kanlar n n arka taraflar  atölye olarak kullan lmaktayd . Ön taraftaki tezgâhlarda ise çe it çe it oyuncaklar sergilenirdi. 

Eyüp bir zamanlar oyuncak merkezi, Eyüp Camii, tarihi sokaklar  ve en önemlisi alt n boynuza k y s  olmas  nedeniyle tarihe aç lan 
bir kap d r. Eyüp Sultan Camii, Haliç’in bitiminde Peygamberimizin sancaktar  Eba Eyyup El-Ensari Halid Bin Zeyd’in Türbesi 
önünde Peygamber’in ruhunu adetmek için Fatih Sultan Mehmet taraf ndan yapt r lm t r. Eyüp’ün di er önemli bir mekân , 
kurulu undaki ad  Rag p A a’n n Kahvehanesi olan, eski plikhane K las ’n n gerisindeki Karya d  Bay r n n üstünde ve Haliç’in 
bitiminde yer alan Piyer Loti Kahvehanesi’dir. 

Eyüp oyuncakç l  18.yy’a kadar dayanmaktad r. Seri üretimin geli ip do al malzemenin yerini plastik ve türevleri alana kadar 
Eyüp, oyuncak üretiminin merkezi idi. stanbul çocuklar  sünnet zamanlar nda Eyüp’e getirilir, dönü te istedikleri oyunca  seç-
meleri için izin verilir; Anadolu’nun birçok yöresine oyuncak Eyüp semtinden da t l rd . Oyuncak denilince akla ilk Eyüp gelirdi. ç ; ç y y y p y y p g



65

ST
AN

DA
RD

   
   

   
   

   
OC

AK
 2

01
0

Eyüp’te ilk oyuncak 18.yy’da Dökmeci Hasan A a tarafndan yap lm tr. Hasan A a, II. Mahmut 
zaman nda memleketinden stanbul’a Nizam-  Cedid askeri olarak gelmi  ve Rami 
K las ’n n aç l  törenlerinde dümbelek çalm t r. Askerlikten ayr ld ktan sonra sahur 
manicili i, bo  zamanlar nda da oyuncak yapard . Tükürüklü Oyuncakç  Hasan A a 
ad yla da an lan bu ki iden sonra Gümü suyu’lu Darbukac  Halil Efendi ve Küçük smail 
Efendi adlar ndaki zanaatkârlar da oyuncak atölyeleri açarak bu mesle in yay l p geli -
mesine hizmet etmi lerdir.    

Eyüp oyuncaklar  u türleri kapsamaktayd : Üstüne ayna parçalar  yap t r lm  renkli 
küçük testiler, sürahiler, bardaklar. Teneke zilleri olan bir kar  çap nda tefler i, bir kar  
çap nda davullar, eski mecidiye büyüklü ünde (yakla k 2 cm. kadar) tekerlekleri olan 
arabalar, minik darbukalar, sapl  davullar, pek küçük olarak yap lm , be ik ve sal n-
caklar, k rbaç ya da kaytan sar larak döndürülen topaçlar, kursak düdükler, havanlar, 
hac yatmazlar, ak aklar, minik tereya  yay klar , k rm z  tüylü koyun ve kuzular, a aç 
parçalar n n içi oyularak yap lm  ve üzerine k rm z , ye il boyalar sürülmü  sandallar, 
padi ah kay klar , boyal  aynalar, iki-üç erefeli camisiz minareler, tahta k l çlar, f r ldak-
lar, kam  tüfekler, düdüklü f r ldaklar, çekirgeler, içine su konulup öttürülen toprak tes-
tiler, aynal  be ikler, ipli oklar, i irme gaydalar, dönme dolaplar, bumbardan yap lm  
boyal  balonlar, tahta çekiçler. 

Bal khane Naz r  Ali R za Bey de kitab nda dönemin çocuk oyuncaklar ndan örnekler ve-
rirken öyle s ralam : K rm z  tüylü koyun, kuzu, a aç parçalar n n içi oyularak yap lm  
ve üzeri ye il-k rm z  boyalarla boyanm  sandallar, padi ah kay klar , yine boyal  ayna-
lar, f r ldaklar, iki-üç erefeli camisiz minareler, tahta k l çlar, kam  tüfekler, davullar, 
defler, düdüklü f r ldaklar, çekirgeler, hac yatmazlar, toprak testiler, bardaklar.

Daha sonra da bu oyuncaklarla ilgili öyle söylüyor. ‘ te Eyüp oyuncak ustalar  sürekli 
ayn  oyuncaklar  yap p yenilik getiremedikleri için zaman içinde bütün oyuncak atöl-
yeleri kapanmak zorunda kalm lard r. Yani oyuncak üreticileri de i en çocu a ayak 
uyduramam lard r.’ (Ural Yalvaç, Milliyet, 2003.). 

Servet skit’in ç kard  Resimli Tarih Mecmuas ’ndaki  ‘’Dünkü stanbul’’ sayfas nda 
‘’Eyüp Oyuncakç lar ’’ isimli imzas z bir makale yay nlanm t r ki Eyüp Oyuncaklar n  
tariften ziyade tehzil* kast  ile yaz lm t r; a a daki sat rlar  bu yaz dan al yoruz: ‘’O 
zamanlar oyuncak denilen eyi aileler, terbiye bak m ndan mütalaa etmezler, yaln z 
avutma ve e lendirme taraf n  dü ünürlerdi. E lendirme de ne e lendirme idi; ya çatlak 
bir ses ya k r k dökük bir gürültü. Kaba saba, tesviyesiz tahtalardan yap lm , en kötü ve 
göz ç karan boya ve renklerle boyanm  bu iptidai fikir mahsullerinin çocu a fenni,  dü-
ündürücü ve estetik bir terbiye vermesi öyle dursun, yavruca  gürültüsüyle sersem,  

elini ve avucunu da kirleterek muazzeb (rahats z) ederdi.’’  Seyyar Eyyub Oyuncakç lar  
istisnas z tulumbac  taslaklar  ile külhanbeyi döküntüleri idi. 

Eyüp oyuncaklar  hakk nda söylenmi  bir f kra öyle der: Sultan II. Mahmut bir 
gün musahibi* Sait Efendi ile Cuma namaz n  k lmak ve türbeyi ziyaret etmek 
için Eyüp’e gider. Tam oyuncakç  dükkanlar n n önünden geçerken küçük bir 
çocu un kulaklar  t rmalarcas na a lad n  görerek sebebini sorar. Çocu un 
oyuncak istedi i, fakat annesinin almad n  söylerler. Bunun üzerine II. Mah-
mut, camii civar ndaki oyuncakç lar n kapat lmas n  emreder. Bir süre sonra tek-
rar Eyüp’e gelen Padi ah, oyuncakç  dükkanlar n n faaliyette olduklar n  görünce 
musahibine dönerek: ‘Ben size bu dükkanlar  Camii civar ndan kald rman z  söy-
lemedim mi!’ der. Bunun üzerine Musahip Sait Efendi Sultan n yan na gelerek, 
‘Devletlim, herhalde biz emrinizi yanl  anlam z. Ama sözlerinizi bugünkü gibi 
hat rl yorum. Siz oyuncakç  dükkanlar n  de il mezarc lar  kald r n z buyurmu -
tunuz.’ Padi ah biraz a k n biraz k zg n: ‘Ben mezarc lar n kald r lmas n  m  
emretmi im?’ der. ‘Evet Padi ah m siz herhalde oyuncakç lar n kald r lmas n  
istemezsiniz. Zira onlar bu dünyaya gelenleri, mezarc lar ise öbür dünyaya gi-
denleri beklerler.’
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Yukar da bahsetti imiz Resimli Tarih Mecmuas ’ndaki imzas z makalede bu oyuncak 
sat c lar  için de unlar yaz l d r. ‘Bütün bu molozlar  s rt ndaki çerçeve arkal nda is-
tif edip mahalleye ç kan sat c , sokak ba nda kursak düdü ü öttürdü mü sanki si-
hirli flütmü  gibi çocuklar kö e bucaktan f rlar, etraf n  al rlard . Seyyar oyuncakç n n 
düdük na melerine annelere yalvar  sesleri kar r, muhakkak birkaç para s zd r l p 
oyuncakç ya ko ulurdu. Külhanbeyi bu düdü ü ne güzel çalar, yeni türkülerini de k vrak 
ara na melerine bo ard . Felek bana neler etti, nane suyu, eker .... gibi ark lar g rla 
giderdi. Çocuklar, marifet çalan da de il de düdükte imi  gibi ondan muhakkak al r, 
fakat ilk üfleyi te hayal-i sükuta u rarlard .’ (Koçu Re at Ekrem, stanbul Ansiklopedisi, 
s.5461-5462).

Bekir Onur’un Oyuncakl  Dünya kitab ndan aynen al nm t r: ‘’Eyüp’teyiz. Halit engöz 
Eyüp oyuncakç l n n 1928-30’lara dayand n  söylüyor. Hatta 1919’a kadar inebilir-
mi . –Ben 1940-41’de ba lad m, 7 ya lar nda babam n dükkan nda ba lad m. Babam 
1952’ye kadar devam etti. Sonra plasti e geçtik. imdi oyuncakç l  iyice b rakt k. Bu-
rada i  3 ay sürer, temmuz-eylül  aras . Babam Kadri engöz bu dükkanda imal ederdi 
oyuncaklar . Düdüklü testi, darbuka, atl  araba, aynal  be ik, tahta kamyon, kaynana 
z r lt s , hokkabaz. Hepsi toprak boya el eme i. imdi bir ey kalmad . u testiler bile 
Bilecik i i, oradan gelir, burada boyan p sat l r. Benden ba ka dükkan kalmad  gördü ü-
nüz gibi, ben de satacak ey bulam yorum art k, i i ba ka mallara kayd r yorum’’.

Eyüp Camii’nin çevresinde büyüklere inanç sat l yor; çocuklar  mutlu edecek hiçbir ey 
kalmam ...

Yak n tarihte stanbul Büyük ehir Belediyesi ehir Müzesi’nde ‘’Çocuk Dünyas ndan 
Geçmi te Eyüp Oyuncaklar ’’ ad yla bir de sergi düzenlenmi tir. lk kez 1939 y l nda 
Beyaz t’taki nk lap Müzesi’nde sergilenmi tir. Bu oyuncaklar halen stanbul Büyük ehir 
Belediyesi ehir Müzesi’nde bulunmakta ve 28 adettir. stanbul Belediyesi’ne ba  
yoluyla geçti i san lan bu koleksiyonda de i ik biçimde 4 araba, 1 cambaz, 1 be ik, 1 
be ik sal ncak, 2 ç nç n, 1 dönme dolap, 1 iskemle, 1 tel dolap, 2 toprak testi, 2 topaç, 
1 kaynana z r lt s , 1 eytan minaresi, 1 el arabas , 4 davul, 1 trampet, 3 tef, 1 adet de 
top bulunmaktad r (Toplumsal Tarihte Çocuk, 1993, s.134.).

Eyüp Oyuncaklar  çok yak n bir zamana kadar tekrar canlanacak, o eski günlerindeki 
heyecana geri dönemese bile tarihsel oyuncak kültürümüz yeniden  ya at lacakt r. Av-
rupa Birli i’nin destek verdi i Eyüp Oyuncaklar n n Yeniden Ya at lmas  Projesi, Tarih 
Vakf ’n n i  edindirme yönünde kad nlara verdi i e itim ve ba ka bir sivil toplum kuru-
lu u olan AÇEV’in (Anne Çocuk E itim Vakf ) destek verdi i Anne Destek Programl  ek 
bir e itimle bir sene içinde tamamlanm t r. Fener-Balat semtlerinde ya ayan ev kad n-
lar n  Eyüp Oyuncakç l ’n n yeniden üretimini ö reterek i  sahibi yapmay  hedefleyen 
proje, Eyüp Belediyesi’nin de yard mlar yla zamanla sürekli bir i  gücü sa layacak bir 
kaliteye  gelmi tir.  u anda Eyüp oyuncakç lar  kendi kurduklar  kooperatifle ve 7 ki ilik 
yetenekli han m gurubuyla Cafer Pa a Kültür Merkezi’nde çal malar n  sürdürmektedir. 
Bahar ay nda ba layacak Eyüp Oyuncakç l n  ö reten ve geli tiren kurslara yeniden 
ba lanacak, bu kültür sonsuza dek ya at larak devam edecektir.

Eyüp oyuncaklar nda kullan lan malzemeler ah ap, deri, kil ve metaldir. Ah ap; halen 
bilinen ve kullan lan ah ap oyma ve kesme aletleriyle i lenir. Deri i lendikten sonra s-

Evliya Çelebi Seyahatname’sinde esnaflar  tan t rken Eyüp Oyuncaklar  olarak 
100 dükkan ve 105 ki iden bahseder. ‘Eyüp oyuncaklar  kam  borular, f r ldak-
lar, def, dümbelek, kemençe, s çan ve ku larla, gözle görmedik oyuncaklarla 
geçerler. Bunlar n alay nda ak sakall , gözleri sürmeli çelebilerin surat  tra l , 
kellepu lu, aya  nal nl , baz s  avrat k l kl , avrat takkeli, avrat k l kl  müsekkel* 
adamlar n ellerine düzme dad lar , anne babalara yap p alayda geçerken avrat 
takkeli koca çelebi ‘’a dad ! Ben bu oyunca  isterim ya da istemem ‘’ diye 
kimisi a layarak ellerinde teberleri* dümbelekleri çalarak geçerler. Tuhaf esnaf 
mukallitleridir. Amma mukallidin iman  sahidir diye fetvalar vard r.’  



67

ST
AN

DA
RD

   
   

   
   

   
OC

AK
 2

01
0

lat larak kilden ya da ah aptan yap lm  def, davul ve dümbelek gibi oyuncaklar üzerine 
gerilip ba lan r. Kilden yap lan oyuncaklar ise bilinen k rm z  topra n i lenip bir forma 
sokulmas  ve f r nlanmas yla elde edilir. Metal oyuncaklarsa o zaman n art k teneke 
kutular n n ustalar taraf ndan oyuncak haline getirilmesiyle olu mu tur. Oyuncaklar n 
montaj  için ip, tel, çivi gibi birle tirici malzemeler kullan lm t r. 

Boya malzemesi olarak o zaman n artlar na göre toprak boya kullan lm  ve sar  yal-
d zla çocuklara hitap edecek renkler (ana renkler) tercih edilmi tir. Stilize edilmi  kar k 
olmayan yumu ak dalgal  desenler ve eritler kullan lm , bezemeye önem verilmi tir. 
Her ne kadar dinsel inançlardan dolay  oyuncaklar üzerine figür i lenmedi i söylense 
de do ru de ildir. Eyüp oyuncaklar , mekanik ve statik tasar mlar yla çocu un büyük-
lere dair taklit yetene ini geli tirmesi, itilen ve çekilen oyuncaklarla ince ve kal n kas 
geli imine katk s , el ve göz kontrol ve koordinasyonunun geli imini desteklemesi ve 
ritim duygusunu geli tirmesi gibi özelliklerinden dolay  e lendirici olmalar n n yan n-
da e itici oyuncaklard r. Zaman m z oyuncaklar ysa, her gün geli en teknolojiye, uzay 
ça na ve tüketici toplumlar n n de i en ucube çizgi film kahramanlar na ve bunlardan 
üretilen korkunç oyuncaklara kalm t r. Günümüz çocuklar  bu tür oyuncaklar  severek 
oynamakta, özellikle medya bu tür e itici özelikten yoksun, olumsuz ve y k c  model-
leri çocuklar için ilah haline getirmektedirler. Yak n zamanda çocuklar için gerek çizgi 
filmleri gerekse oyuncaklar yla popüler olan Ninja Kaplumba alar , Barbiler, Action Man 
ve Power Rangers ve ad n  sayamayaca m z birçok çizgi film kahraman  daha filmi 
vizyona gelmeden reklamlarla sat lmakta ve çocuklar  olumsuz yönde etkilemektedirler. 
Çocuklar artan betonla ma ve oyun oynayacak ye il alanlar n az olu u nedeniyle evlere 
t k lmakta, do adan uzak bir ortamda h rç n ve tatminsiz bireyler olarak yeti mektedir-
ler. Çal an ebeveynlerse i  ya amlar n n getirdi i vakit yetersizli i nedeniyle çocukla-
r yla yeterince ilgilenememektedir. Çocuklar na gereksiz ya da e itici özelli i olmayan 
oyuncak alarak onlar  adeta oyalamaktad rlar. Oysa çocuklara sunulacak aç k alanlar 
ve e itici oyuncaklara yeterince önem verilmeli, çocuk kendi oyunca n  art k malzeme-
lerle bile olsa kendisi yapabilmelidir. Kültürümüze yönelik oyuncaklar  yeniden ya at p 
geli tirebiliriz. Bunun için belediyeler ya da Milli E itim Bakanl  önayak olabilir. Kendi 
kendine yetebilen bilinçli bireyler yeti tirebilirsek kültürümüze de sahip ç km  oluruz.

Eyüp oyuncaklar  mekanik ve statik tasar mlar yla çocu un büyüklere dair  taklit yete-
ne ini geli tirmesi, itilen ve çekilen oyuncaklarla ince ve kal n kas geli imine katk s , 
el ve göz kontrol ve koordinasyonunun geli imini desteklemesi ve ritim duygusunu 
geli tirdikleri için e lendirici olmalar n n yan nda kim ne derse desin o zaman n e itici 
oyuncaklar  olmu lard r.
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SÖZLÜK
Bumbar: Hayvan ba rsa
Kellepu : Ba l k 
Muazzeb: Rahats z
Mukallit: Taklitçi
Musahip: Padi ahlar n özel hizmetlerinde bulunan ki iler
Müsekkel: Çocuk k l kl
Teber: Balta
Tehzil: Alaya alma, dalga geçme.


